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تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في اجلزائر وأثرها في البطالة خالل الفترة (2015-2006)
قياسية- حتليلية  د. حليمي حكيمة-دراسة 

ملخص:
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل البحث عن اأثر ال�ستثمارات الأجنبية 
حتديد  خالل  من  الت�سغيل،  �سيا�سة  يف  للجزائر  الواردة  املبا�رشة 
معدلت  من  التقليل  يف  ن�سبتها  ملعرفة  وحتليله  اإ�سهامها  مدى 
عالقة  درا�سة  اإىل  تهدف  كما   ،)2015  -  2006( للفرتة  البطالة 
يف  احلا�سلة  بالتغريات  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفق  ات  تغريرّ
معدلت البطالة، وفقا للطرق القيا�سية املتناولة لل�سال�سل الزمنية، 
با�ستخدام اأ�سلوب التكامل املتزامن )Johancen & Julsuis( و�سببية 
غراجنر. وقد خل�ست الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباط عك�سية �سعيفة 
بني تدفق ال�ستثمار الأجنبي ومعدل البطالة وفقا لنتائج م�سفوفة 
ب�سعف  التحليلية  الدرا�سة  نتائج  مع  يتوافق  ما  وهو  الرتباط، 
العمل  فر�ص  وتوفري  الت�سغيل  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  م�ساهمة 
مقارنة بال�ستثمارات املحلية، كما اأو�سح اختبار التكامل امل�سرتك 
الطويل، واجتاها م�سرتكا بني  باأنرّ هناك عالقة توازنية يف املدى 
عالقة  وجود  عن  ك�سف  فقد  غراجنر  �سببية  اختبار  ا  اأمرّ ين،  املتغريرّ
اإىل  �سببية يف اجتاه واحد من تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش 

معدرّلت البطالة.
البطالة،  املبا�رش،  الأجنبي  ال�ستثمار  املفتاحية:  الكلمات 
Johancen & Jul� امل�سرتك  التكامل  اختبار  اجلزائري،  )للقت�ساد 

suis(، �سببية غراجنر

The Flow of Foreign Direct Investment in Algeria 
and its impact on Unemployment for the Period 
2006-2015: An Analytical and Econometric Study

Abstract :

The study aims at analyzing the impact of the 
flow of foreign direct investment (FDI) in Algeria on 
Unemployment rate , to understand and determine the 
nature of the relation between these variables in the 
Algerian economy in the period (20062015-). For this 
purpose, the research uses the econometrics of time 
series, and specifically Co-Integration test (Johancen 
& Julsuis), along with the Granger causality test.

The study concludes that there is an inverse 
correlation, with a weak correlation coefficient, 
between FDI and unemployment rate, which 
indicates ineffectiveness of the FDI in generating 
job opportunities and enhancing employment rate in 
comparison with local investments. Regarding the 
Co-Integration and The causality tests, they indicate 
a balanced relation on the long run and a joint 
direction between foreign direct investment FDI and 
unemployment rate. Granger causality revealed the 
existence of a unique causal relation from the flow of 
foreign direct investment towards the Unemployment 
rates

Key words: Direct Foreign Investment, 
Unemployment, Algerian economy, Co- integration 
test (Johancen & Julsuis), Granger causality

املقدمة:
ال�ستقالل،  منذ  متعدرّدة  مبراحل  اجلزائري  القت�ساد  مررّ  لقد 
العاملية  الأزمة  تداعيات  ب�سبب  الثمانينات  مرحلة  �سعوبة  ورغم 
للبرتول يف �سنة 1986، وانهيار اأ�سعار النفط مل�ستويات دنيا نقلت 
بها القت�ساد اجلزائري نحو اخل�سوع ل�سغوطات موؤ�س�سات التمويل 
الطبيعة  من  القت�سادي  نظامها  طبيعة  فيها  وانتقلت  الدويل، 
ال�سرتاكية اإىل املحاولت املرتبكة والفا�سلة يف كثري من الأحيان 
لالنتقال نحو اقت�ساد ال�سوق، اإل اأنرّ الت�سعينات من القرن املا�سي 
تعترب من اأ�سوء املراحل التي �سهدها لي�ص فقط القت�ساد يف اجلزائر، 
ا اأطلرّت ب�سوئها على الأمن وال�سيا�سة واملجتمع والثقافة وغريها  واإنرّ

من املجالت.
نحو  اجلزائري  القت�ساد  انتقل  الثالثة  الألفية  بداية  ومع 
اأعادت  التي  الوطنية  امل�ساحلة  �سيا�سة  جناح  بعد  جديدة  مرحلة 
ها  ال�ستقرار والأمن، فانعك�ست هذه ال�سيا�سة على جمالت اأخرى اأهمرّ
ما  للبرتول وفق  امل�ستمر  النتعا�ص  اأ�سهم  اأين  القت�سادي،  املجال 
املوؤ�رشات  ن جلرّ  2000 يف حت�سرّ �سنة  النفطية منذ  بالطفرة  يعرف 
اإىل  العجز  من  املوازين  فيها  وانتقلت  اجلزائري،  لالقت�ساد  الكلية 

الفوائ�ص، واملعدرّلت من النكما�ص اإىل النمو.
القت�ساد  جديدة  برتول  باأزمة  الأخرية  الأ�سهر  اأعادت  حتى 
اجلزائري اإىل الوراء، فاألغيت ال�سيا�سات التو�سعية املتبناة منذ �سنة 
حثيثة  امل�ساعي  واأ�سبحت  تق�سفية،  انكما�سية  ب�سيا�سات   2001
من  النتقال  ل�سمان  اإنتاجية  ا�سرتاتيجيات  تبني  يف  لالإ�رشاع 

القت�ساد الريعي اإىل الإنتاجي.
رهانات  اأبرز  من  الأجنبية  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  ويعد 
اإنتاجيته من جهة، وتوفري منا�سب  للرفع من  القت�ساد اجلزائري 
ه ميثرّل اأهمرّ اأ�سكال التمويل الدويل  ال�سغل من جهة اأخرى، وبخا�سة اأنرّ
يف الوقت احلايل، اإذ زاحم بقية الأ�سكال الأخرى ل �سيما القرو�ص 
�سهدتها  مديونية  اأزمة  من  الأخرية  هذه  اأنتجته  ملا  بالنظر  منها، 

الكثري من الدول النامية كما ال�ساعدة واملتقدمة على حدرّ �سواء.
ف  ووفقا ملنطق التمويل الدويل فاإنرّ قبول اأي �سكل منه يتوقرّ
قها  يحقرّ اأن  ميكن  التي  واملكا�سب  امل�سالح  على  الأوىل  بالدرجة 
ال�ستثمارات  متثرّل  اإذ  امل�ستقبلة(،  كما  املانحة  )الدولة  الطرفني 
ها املبا�رش-اأكرثه قبول للطرفني وحتديدا  الأجنبية -خا�سة يف �سقرّ

للدولة امل�سيفة له.
اأكرث من  اليوم بحاجة  اأ�سبح القت�ساد اجلزائري  الإ�سكالية: 
اأيرّ وقت م�سى للدفع نحو القت�ساد املنتج يف ظلرّ النهيار امل�ستمر 
لأ�سعار البرتول، وبالتايل العمل على ا�ستقطاب ال�ستثمارات يف هذا 
املجال من جهة، ومن الآثار املرتتبة على هذا التدفق خا�سة على 

ال�سقرّ القت�سادي والجتماعي من جهة اأخرى. 
وعلى �سوء ما �سبق تتمحور م�سكلة الدرا�سة فيما ياأتي:

التقليل  ◄ يف  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  ت�سهم  هل 
من معّدلت البطالة يف اجلزائر؟ وهل هناك عالقة توازنية بينهما 

طويلة املدى؟ ويف اأي اجتاه تكون العالقة ال�سببية؟
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الفرضيات:
اإ�سكالها املطروح على  تبنى الدرا�سة يف �سبيل الإجابة عن 

الفر�سيات الآتية:
�سغل  ♦ منا�سب  توفري  يف  الأجنبية  ال�ستثمارات  ت�سهم 

بن�سب �سئيلة ل�سعف تدفقها مقارنة بال�ستثمارات املحلية، وعدم 
مالءمة املناخ ال�ستثماري باجلزائر.

هناك عالقة ارتباط عك�سي �سعيفة بني تدفق ال�ستثمار  ♦
 -  2006( الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  والبطالة  املبا�رش  الأجنبي 

.)2015
تدفق  ♦ متغرية  بني  املدى  طويلة  توازنية  عالقة  توجد 

.)CH( ومتغرية البطالة )FID( ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
♦  ،)CH( نحو   )FID( تتجه من متغرية  �سببية  توجد عالقة 

معنوية  م�ساهمة  ت�سهم  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  متغرية  اأنرّ  اأي 
يف حت�سني القدرة التنبوؤية ملتغرية البطالة.

أهمية املوضوع:
 تكت�سي الدرا�سة اأهمية بالغة بالنظر لأهمية املو�سوع املثار 

واملتمثلة يف النقاط الآتية:
وتبنرّي  ♦ الأجنبية  بال�ستثمارات  اجلزائر  اهتمام  زيادة 

لأ�سعار  املتوا�سل  النهيار  ظلرّ  ت�سجيعها خا�سة يف  ا�سرتاتيجيات 
املوارد  �سحرّ  من  جديدة  مرحلة  الوطني  القت�ساد  ودخول  البرتول، 

املالية.
التي  ♦ الال�ستقرار  وحالة  والجتماعية  ال�سيا�سية  الظروف 

�سهدتها الكثري من الدول العربية، ما يتطلرّب تو�سيع الهتمام باآثار 
اإىل  القت�سادي  ها  �سقرّ من  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  تدفق 

الجتماعي بامل�ساهمة يف الت�سغيل وتقليل ال�سغط الجتماعي.
ر  ♦ تطورّ م�سار  يف  هامة  مراحل  ت�سمل  درا�سة  فرتة  اعتماد 

ال�سيا�سات التو�سعية والنكما�سية، يف ظل  القت�ساد اجلزائري بني 
الأزمة احلالية للبرتول؛

املبا�رشة  ♦ الأجنبية  ال�ستثمارات  بني  العالقة  درا�سة 
با�ستخدام  قيا�سية  درا�سة  ثمرّ  حتليلية،  قراءة  على  بناء  والبطالة 

اأ�سلوب التكامل املتزامن، واختبار �سببية غراجنر. 

أهداف الدراسة:
تهدف بذلك هذه الدرا�سة اإىل:

ر ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف اجلزائر بناء  ♦ حتليل تطورّ
جهة  من  الإجمالية  واأر�سدتها  جهة  من  تدفقها  اح�سائيات  على 

اأخرى؛
رت  ♦ اأثرّ وكيف  اجلزائر،  يف  البطالة  م�سببات  اأهمرّ  تو�سيح 

التغريات التي �سهدتها اجلزائر يف كلرّ من تدفق ال�ستثمار الأجنبي 
من جهة والبطالة من جهة اأخرى؛

على  ♦ املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  تدفق  اأثر  حتديد 
العالقة  حتليل  عرب  الت�سغيل،  �سيا�سة  يف  اإ�سهامها  ومدى  البطالة، 

بينهما؛

ال�ستثمارات  ♦ تدفق  بني  الرتباط  وطبيعة  درجة  معرفة 
الأجنبية املبا�رشة ومعدلت البطالة؛ 

على  ♦ املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  عالقة  اختبار 
البطالة على املدى الطويل با�ستخدام التكامل املتزامن، والبحث يف 

العالقة ال�سببية با�ستخدام اختبار �سببية غراجنر.

الدراسات السابقة:
حول  متحورت  والتي   :(2008) بعدا�ش  الكرمي  عبد  درا�سة 
ب�سفة  له  امل�سيفة  البلدان  على  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  اآثار 
عامة، والقت�ساد اجلزائري ب�سفة خا�سة خالل الفرتة )1996 - 
2005(، وفقا لدرا�سة حتليلية لآثار ال�ستثمار الأجنبي على جملة 
والت�سغيل،  القت�سادي،  النمو  املدفوعات،  كميزان  املوؤ�رشات  من 
لت الدرا�سة فيما يتعلرّق بهذا الأخري اإىل �سعف امل�ساهمة  حيث تو�سرّ
اجلزائري،  املجتمع  يف  البطالة  حدرّة  من  التخفيف  يف  الأجنبية 
باملقارنة بني عر�ص منا�سب العمل املتاح من املوؤ�س�سات املحلية 

ونظريتها الأجنبية.
درا�سة بوخور�ش عبد احلميد، بلعبيدي عايدة عبري (2011): 
الأجنبي  ال�ستثمار  تاأثري  مدى+9  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املبا�رش يف الت�سغيل يف اجلزائر، من خالل حتليل واقع �سوق العمل، 
خالل  العمل  فر�ص  خلق  يف  الأجنبي  امل�ستثمر  م�ساهمة  واإبراز 
الدرا�سة على �سعف م�ساهمة  2010(، وخل�ست   - 2002( الفرتة 
امل�ساريع يف  اإقامة  نحو  هها  لتوجرّ الت�سغيل  الأجنبي يف  ال�ستثمار 

القطاع النفطي وجتاهل القطاعات الأخرى.
درا�سة بن عي�سي عمار، بن اإبراهيم الغايل (2011): اإذ حاولت 
الدرا�سة البحث يف م�ساهمة ال�ستثمار الأجنبي يف تخفيف معدرّلت 
معامل  با�ستخدام  بينهما  الح�سائية  العالقة  واإبراز  البطالة، 
2010(، لتخل�ص  الرتباط لبري�سون يف الفرتة املمتدة )1990 - 
الأجنبي  ال�ستثمار  بني  قوية  عك�سية  ارتباطية  عالقة  وجود  اإىل 
يناق�ص  ما   ،%  70 تتعدرّى  والبطالة  املحلي  الناجت  من  كن�سبة 
لال�ستثمار  ال�سعيفة  امل�ساهمة  واقع  من  الدرا�سة  اإليه  لت  تو�سرّ ما 

الأجنبي يف جمال الت�سغيل.
م�ساهمة  مدى  يف  للبحث  كا�ستكمال  الدرا�سة  هذه  وتاأتي 
لكنرّها  اجلزائر،  يف  البطالة  من  التقليل  يف  الأجنبية  ال�ستثمارات 
تتميرّز بتحديد تلك العالقة عرب القراءة التحليلية لتطورّرهما من جهة، 
ها تبحث يف اإمكانية وجود  والدرا�سة القيا�سية من جهة اأخرى، كما اأنرّ
اأو عدم وجود العالقة ال�سببية يف املدى الطويل -با�ستخدام اختبار 
التكامل املتزامن، وكذا اختبار �سببية Granger، بالإ�سافة اإىل درا�سة 
ومتغرية  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفق  متغرية  بني  الرتباط  م�سفوفة 
تو�سيح  لأهمية  بالنظر   ،)2015  -  2006( الفرتة  البطالة، خالل 
القت�سادية. كما  �سلوك املتغريات  العالقة طويلة املدى يف حتليل 
اجلزائر  يف  ال�ستثماري  املناخ  وتقييم  حتليل  يف  الدرا�سة  اختلفت 
لأهمرّ  حديثة  تقارير  حتليل  على  بالعتماد  ال�سابقة،  الدرا�سات  عن 

املوؤ�رشات الدولية اخلا�سة بهذا املجال. 

منهج البحث وهيكله:
فر�سيات  لختبار  و�سعيا  ال�سابقة،  الت�ساوؤلت  عن  لالإجابة 
البحث وحتقيق اأهدافه، ت�ستخدم الباحثة املنهج الو�سفي التحليلي، 
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رها، ثمرّ حتليل  عرب تقدمي املفاهيم املرتبطة مبتغريات الدرا�سة وتطورّ
التقليل من  املبا�رش يف  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  م�ساهمة  مدى 
القيا�سي يف  املنهج  على  العتماد  اإىل  بالإ�سافة  البطالة،  معدلت 
حتديد العالقة ال�سببية بني املتغريين، واختبار وجود تكامل م�سرتك 

.eviews بينهما يف املدى الطويل، بال�ستعانة بربنامج
واقع  الأول  يتناول  حماور:  اأربعة  اإىل  البحث  م  ق�سرّ وبذلك 
يبحث  بينما  وتدفقها،  اجلزائر  املبا�رشة يف  الأجنبية  ال�ستثمارات 
حني  يف  تطورها،  ومراحل  اجلزائر  يف  البطالة  م�سبرّبات  يف  الثاين 
تقدرّم درا�سة حتليلية لأثر تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش على 
البطالة حالل الفرتة )2006 - 2015( يف املحور الثالث، واأخريا 
�ص املحور الرابع للدرا�سة القيا�سية اخلا�سة باختبار التكامل  يخ�سرّ

.Granger امل�سرتك و�سببية
أوال: واقع االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر وتدفقها:

مفهوم . 1 يعترب  املبا�رش:  الأجنبي  ال�ستثمار  مفهوم 
ال�ستثمار الأجنبي من اأبرز واأكرث املفاهيم تداول يف الوقت احلايل 
اإذ يعررّف ال�ستثمار  ارتباطه بالعوملة القت�سادية،  خا�سة يف ظلرّ 
طاقة  بخلق  القيام  عليه  يرتتب  الذي  الن�ساط  ذلك  ه  اأنرّ على  عموما 
اأو  جديدة  اإنتاجية  وحدات  اإ�سافة  خالل  من  للموؤ�س�سة،  جديدة 

ا�ستبدال الأ�سول احلالية باأ�سول اأكرث كفاءة وطاقة )1(.
للموارد  اخلارج  التدفق  فيمثرّل  الأجنبي  ال�ستثمار  ا  اأمرّ
القت�سادية بهدف ا�ستخدامها من قبل الغري، وت�ستمل على القرو�ص 
املال  راأ�ص  مع  وامل�ساركة  الأ�سهم  يف  والكتتاب  وامل�ساعدات 
لتلك  امل�سيفة  البلد  يف  املختلفة  امل�رشوعات  ان�ساء  يف  الوطني 

ال�ستثمارات)2(.
اإىل نوعني مبا�رش وغري  وعادة ما يق�ّسم ال�ستثمار الأجنبي 

مبا�رش، حيث ميكن فهم الأّول من خالل تقدمي التعاريف الآتية:
اأنواع  ♦ اأحد  ميثرّل  فهو  الدويل  النقد  �سندوق  بح�سب 

يف  مقيم  كيان  يكت�سب  اأن  فيها  ميكن  التي  الدولية  ال�ستثمارات 
اقت�ساد معنيرّ م�سلحة دائمة يف موؤ�س�سة مقيمة يف اقت�ساد اآخر)3(، 
ال�سوق  يف  للتاأثري  هة  املوجرّ املختلفة  العمليات  جمموعة  هو  اأو 
نة يف دولة خمالفة لدولة املوؤ�س�سة الأم )4(.  وت�سيري املوؤ�س�سة املتوطرّ

♦ UNC� )ققد عررّفه موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية 
ويعك�ص  املدى،  ينطوي على عالقة طويلة  ا�ستثمار  اأنه  على   )TAD
)امل�ستثمر  ما  اقت�ساد  يف  مقيم  كيان  من  و�سيطرة  دائمة  م�سلحة 
الأجنبي، اأو ال�رشكة الأم( وذلك يف موؤ�س�سة مقيمة يف اقت�ساد اآخر 

)موؤ�س�سة ال�ستثمار()5(.
الهادفة  ♦ املال  راأ�ص  يف  التحركات  اإىل  اأي�سا  ي�سري  كما 

الأعمال  موؤ�س�سات  واأرباح  اإدارة  على  ال�سيطرة  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل 
الأجنبية )6(.

بناء على ما تقدرّم ميكن تعريف ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش 
ه اأحد اأهمرّ اأنواع ال�ستثمارات الدولية التي تنتقل فيها روؤو�ص  على اأنرّ
دولة  اإىل  الأجنبي(  امل�ستثمر  )دولة  ما  دولة  من  الأجنبية  الأموال 
اأخرى م�سيفة، وم�ستقبلة ل�ستثمار حقيقي طويل الأجل، ينتج فيه 
امل�رشوع  مقورّمات  على  الأجنبي  للم�ستثمر  كلية  اأو  جزئية  �سيطرة 
املعدات  انتقال  الأموال  حتويل  في�ساحب  والفنية،  منها  الإدارية 
العالقة  الدولة امل�ستقبلة، لت�سبح  اإىل  والآلت واخلربات واملعارف 
بذلك  وهو  امل�سيفة.  والدولة  الأجنبي  امل�ستثمر  بني  املدى  طويلة 
ى  ي�سمرّ الذي  املبا�رش  غري  الأجنبي  ال�ستثمار  مفهوم  عن  يختلف 
الأوراق  يف  الأجانب  با�ستثمار  املالية،  املحافظ  يف  بال�ستثمار 

املالية امل�سدرة من طرف دولة اأخرى.
يف . 2 يعتمد  اجلزائر:  يف  لال�ستثمار  العام  املناخ  تقييم 

تقييم املناخ ال�ستثماري يف اأي دولة على جمموعة من املوؤ�رشات 
واملالية  القت�سادية  الإ�سالحات  مبختلف  تهتم  التي  الدولية 
وال�سيا�سية، ما ي�سمح بالك�سف عن نقاط القوة وال�سعف يف املناخ 
العام  املناخ  لتقييم  عموما  املوؤ�رشات  هذه  تهدف  اإذ  ال�ستثماري، 
ن امل�ستثمرين  ا ميكرّ لال�ستثمار والو�سع ال�ستثماري يف دولة ما ممرّ
من اتخاذ القرار الأمثل نحو التوجه لهذه الدولة من عدمه. ومن اأبرز 
تلك املوؤ�رشات: احلرية القت�سادية، التناف�سية القت�سادية، بيئة اأداء 
ب للمخاطر  الأعمال، موؤ�رش �سمان جلاذبية ال�ستثمار، املوؤ�رش املركرّ
املوؤ�رشات  على  الرتكيز  و�سيتم  وغريها،  الب�رشية  التنمية  القطرية، 

الثالث الأوىل لتقييم املناخ العام لال�ستثمار يف اجلزائر كما ياأتي:
احلرية  موؤ�رش  ي�سدر   :(IEF)القت�سادية احلرية  موؤ�رش   .1.2
مع  وبالتعاون  هريتاج،  معهد  عن   1995 �سنة  منذ  القت�سادية 
يف  الدولة  تدخل  درجة  لقيا�ص  جورنال(  �سرتيت  )وول  �سحيفة 
الأعمال-حرية  حرية  هي:  متغريات  ع�رشة  على  بناء  القت�ساد 
اجلبائية- الف�ساد-احلرية  من  امللكية-التحرر  التجارة-حقوق 
ال�ستثمار-حرية  النقدية-حرية  احلكومي-احلرية  الإنفاق  حجم 
اأق�سام،   5 اإىل  احلرية  املوؤ�رش درجات  م  يق�سرّ املالية.  العمل-احلرية 
منعدمة  حرية  واأدناها   ]100  -  80[ ا  جدرّ مرتفعة  حرية  اأق�ساها 

.]49.9 - 0[
 2015 ل�سنة  القت�سادية  للحرية  ال�سنوي  للتقرير  ووفقا 
موؤ�رش  بدليل  دولة   178 157 من بني  املرتبة  اجلزائر  احتلت  فقد 
دولة   186 146 من بني  املرتبة  يف  كانت  اأن  بعد  نقطة،   48.9
بدليل موؤ�رش عام 50.8 يف تقرير �سنة 2014 )7(، ما يعني العودة 
49.9[ حيث   - 0[ املنعدمة  القت�سادية  اإىل جمال احلرية  جمددا 
تراجع  اإىل  ذلك  ويعود   ،2013 �سنة  يف  نقطة   49.6 املوؤ�رش  بلغ 
نة للموؤ�رش العام للحرية القت�سادية متلما  املوؤ�رشات الفرعية املكورّ

حه اجلدول الآتي: يو�سرّ

جدول رقم )1)
 نقاط المؤشرات الفرعية للحرية االقتصادية في الجزائر وفقا لتقريري 2014 و2015

حرية 
مالية

حرية 
ال�ستثمار

حرية 
جتارية

حرية 
نقدية

حرية 
العمل

حرية 
الأعمال

النفاق 
احلكومي

احلرية 
اجلبائية

التحرر من 
الف�ساد

حقوق 
امللكية املوؤ�رشات/ال�سنة

30 45 60,8 67,8 48,3 66,3 51 80,5 28,7 30 2014

30 25 60,8 71,2 50,5 66,6 38,7 80 36 30 2015

المصدر: من إعداد الباحثة بناء على:

2015/12/http://www.heritage.org/index/pdf/2015/countries/algeria.pdf, P 100, consulté le 27
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يقّدم اجلدول اأعاله جملة من املعطيات الهامة التي ميكن من 
خاللها تقدمي املالحظات الآتية:

نقطة،  ♦  50 من  اأقلرّ  املوؤ�رشات  ن�سف  الأقل  على  هناك 
متاما  القت�سادية  للحرية  معدومة  جمالت  متثرّل  فهي  وبالتايل 
حرية  احلكومي،  الإنفاق  الف�ساد،  من  التحرر  امللكية،  حقوق  وهي: 
ال�ستثمار واحلرية املالية، بالإ�سافة اإىل حرية العمل الذي بالكاد 

يتعدرّ اخلم�سني نقطة؛
اخلا�سة  ♦ والتنظيمات  والت�رشيعات  القوانني  جمود  يوؤثر 

بال�ستثمار ب�سكل كبري على حقوق امللكية خا�سة من حيث الت�سجيل 
للم�ستثمر  بالن�سبة  توطينه  �سمان  من  يقلرّل  ما  وهو  امللكية  ونقل 

خا�سة الأجنبي منه؛
ل  ♦ حتورّ اأمام  رئي�سية  عقبة  اأ�سكاله  مبختلف  الف�ساد  ميثرّل 

بالنظر  الإنتاجية  اإىل  الريعية  الطبيعة  من  اجلزائري  القت�ساد 
لعالقة التواأمة بني الف�ساد والريع، فهو يعيق كلرّ ما له عالقة ببناء 
معه  فت�سعف  املنتجة،  ال�ستثمارات  وحتديدا  الإنتاجي  القت�ساد 
ها  اأ�س�ص احلرية القت�سادية، ورغم اجلهود املبذولة يف اجلزائر اإل اأنرّ
قات  املعورّ حجم  من  يرفع  ما  منه،  التحررّر  على  قادرة  غري  مازالت 
الإدارية والبريوقراطية )الف�ساد الإداري( وكذا املايل اأمام ال�ستثمار 

والتجارة اخلارجية...اإلخ؛
مالية  ♦ �سيا�سة  على  اجلزائري  القت�ساد  انفتاح  �ساهم 

خالل  النفطية  الطفرة  نتيجة   )2014  -  2001( للفرتة  تو�سعية 
تلك ال�سنوات بارتفاع الإنفاق التو�سعي يف زيادة التدخل احلكومي 
اأو تغييب للقطاع  يف خمتلف املجالت ال�ستثمارية يف ظلرّ غياب 

اخلا�ص يف امل�ساركة يف تلك ال�ستثمارات؛
الأجنبي  ♦ بال�ستثمار  اخلا�سة   49  /51 املادة  رت  اأثرّ

امتالك  الأجنبي  للم�ستثمر  اأين ل ميكن  ال�ستثمار،  تقييد حرية  يف 
راأ�ص ماله ويف كافة  %من   49 باأكرث من  اجلزائر  اأي م�رشوع يف 
القطاعات �سواء يف الفندقة اأو ال�سناعة اأو غريها، كما ي�سهم الف�ساد 
ال�ستثمارات  ح�ساب  على  العمومية  بامل�ساريع  الدفع  يف  اأي�سا 

اخلا�سة واإعطائها الأولوية يف التمويل وغريها؛
الكلية للموؤ�س�سات املالية امل�رشفية  ♦ ال�سيطرة �سبه  ل  ت�سكرّ

اأ�سا�ص  اجلزائري  امل�رشيف  النظام  يف  العمومي  للقطاع  التابعة 
غياب  ظلرّ  يف  التقرير،  اإليها  اأ�سار  التي  املالية  احلرية  �سعف 
ل  تدخرّ نتيجة  الأخرى  والأجنبية  اخلا�سة  امل�سارف  مع  املناف�سة 
ما  مع  تقاطع  ذلك  ويف  امل�سارف،  تلك  عمل  يف  النقدية  ال�سلطات 

�سبق الإ�سارة اإليه بالتدخل احلكومي؛
م�سار  ♦ يف  حتررا  املجالت  اأكرث  اجلبائي  املجال  يعدرّ 

ال�ستثمار مبوؤ�رش يتعدرّى 80 نقطة يف كال التقريرين، وحتتل بف�سله 
لالإ�سالحات  راجع  وهذا  الفرعية،  املوؤ�رشات  يف  املراتب  اأف�سل 
ال�سلطات  ه  وتوجرّ اجلزائر  يف  اجلبائي  النظام  �سهدها  التي  الأخرية 
اخلوا�ص  امل�ستثمرين  بني  عدالة  اأكرث  جبائية  حتفيزات  لتقدمي 
والأجانب، واإدراكها ب�رشورة ال�ستمرار يف هذه التحفيزات حتى يف 
ظلرّ النهيار امل�ستمر لأ�سعار البرتول، وهو ما ظهر جليا يف قانون 

املالية ل�سنة 2016.
العام  املوؤ�رش  تقرير  يتتبرّع  الأعمال:  اأداء  بيئة  موؤ�رش   .2.2
ل�سهولة اأداء الأعمال ال�سادر عن جمموعة البنك الدويل الإ�سالحات 
التنظيمية التي تهدف اإىل توفري املزيد من ال�سهولة يف اأداء الأعمال 
وائتمان  ال�ستثمار  ل�سمان  العربية  والدول  العامل  ال�ستثمارية يف 
ال�سادرات منذ �سنة 2004 من خالل قيا�ص تاأثري هذه الإ�سالحات 
يف:  واملتمثلة  للموؤ�رش  املكونة  الع�رشة  الفرعية  املوؤ�رشات  على 
الكهرباء- على  الرتاخي�ص-احل�سول  امل�رشوع-ا�ستخراج  تاأ�سي�ص 
امل�ستثمر- الئتمان-حماية  على  احل�سول   - املمتلكات  ت�سجيل 
اإغالق  وموؤ�رش  العقود  احلدود-انفاذ  عرب  ال�رشائب-التجارة  دفع 

امل�رشوع)8(.
154 من  املرتبة  احتلت اجلزائر   2015 �سنة  لتقرير   ووفقا 
 ،2014 �سنة  يف   147 املرتبة  يف  كانت  اأن  بعد  دولة،   189 بني 
املوؤ�رشات  حول  ال�سوء  ت�سليط  يتمرّ  الرتتيب  تراجع  اأ�سباب  ولفهم 

الفرعية وفقا للجدول الآتي:
جدول رقم )2(

ترتيب الجزائر في المؤشر العام لسهولة أداء األعمال ومؤشراته الفرعية للفترة )2015-2012)

اإغالق 
امل�رشوع

اإنفاذ 
العقود

التجارة على
احلدود

دفع 
ال�رشائب

حماية 
امل�ستثمر

ح�سول 
الئتمان

ت�سجيل 
امللكية

تو�سيل 
الكهرباء

ا�ستخراج 
الرتاخي�ش

بدء 
امل�رشوع

املوؤ�رش 
العام

املوؤ�رشات/
ال�سنة

60 125 128 165 79 152 172 161 137 155 150 2012

62 126 129 170 82 129 172 165 138 156 152 2013

94 120 131 174 123 169 156 150 122 139 147 2014

97 120 131 176 132 171 157 147 127 141 154 2015

المصدر: من إعداد الباحثة بناء على تقارير المؤشر العام لسهولة أداء األعمال للسنوات 2013�2014�2015، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، 
http://www.iaigc.net

يف قراءة للجدول اأعاله، تنك�سف اأ�سباب تراجع ترتيب اجلزائر 
 2014 �سنتي  بني  درجات  ب�سبع  و�سعودها  املوؤ�رش  لهذا  وفقا 
و2015، حيث يالحظ ارتفاع يف الرتتيب يف اأغلب املوؤ�رشات التي 
الإجراءات  وتعدرّد  الإدارية  قات  املعورّ كرثة  عن  جمملها  يف  تعربرّ 
تتقاطع  والتي  املجالت،  خمتلف  يف  ال�ستثمار  لعملية  املعرقلة 

كبدء  القت�سادية  احلرية  موؤ�رش  حتليل  يف  اإليه  الإ�سارة  مترّ  ما  مع 
امللكية  ت�سجيل  الئتمان،  امللكية، احل�سول على  ت�سجيل  امل�رشوع، 

وكذا حماية امل�ستثمر.
و�سيجري الرتكيز على املوؤ�رش الفرعي اخلا�ص بدفع ال�رشائب 
العربي  الرتتيب  لها  بتذيرّ اجلزائر  يف  �سوء  املجالت  اأكرث  باعتباره 
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تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في اجلزائر وأثرها في البطالة خالل الفترة (2015-2006)
قياسية- حتليلية  د. حليمي حكيمة-دراسة 

2015، ول ميثرّل هذا  176 يف �سنة  قبل موريتانيا فقط، واملرتبة 
تناق�سا مع ما جرت الإ�سارة اإليه يف احلرية القت�سادية، اإذ اعتمدت 
املوؤ�رش  هذا  ز  يركرّ بينما  املقدرّمة،  اجلبائية  التحفيزات  على  الأوىل 
الإدارة  وهي  اجلبائي  النظام  نات  مكورّ اأحد  فعالية  على  الفرعي 
وتعدرّدها،  ال�رشيبية  املدفوعات  عدد  ارتفاع  خالل  من  اجلبائية، 
هذا  ي�سل  اإذ  ال�رشيبية،  ديونها  �سداد  يف  اأطول  لوقت  وا�ستغراقها 
الوقت لـ 451 �ساعة �سنويا يف �سنة 2015، يف حني بلغ املتو�سط 
العربي 242 �ساعة، ول ي�ستغرق امل�ستثمر يف الإمارات على �سبيل 

املثال �سوى 12 �ساعة فقط لدفع التزاماته ال�رشيبية.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأنرّ تناق�سات القت�ساد اجلزائري قد تكون 
يف اأب�سط املجالت واملوؤ�رشات، اإذ يالحظ اأنرّ اأف�سل ترتيب للجزائر 
)اإغالق  الإع�سار  حالت  ت�سوية  م�ستوى  على  هو  وعامليا  عربيا 
امل�ساريع  غلق  ت�رشيع  نحو  هت  وجرّ الإ�سالحات  اأنرّ  اأي  امل�رشوع(، 

ولي�ص يف تاأ�سي�سها وبدء ن�ساطها؟ 
يف  املوؤ�رش  هذا  ياأتي   :)IIC(العاملي التناف�سية  موؤ�رش   .3.2
الدويل  واملعهد  العاملي  القت�سادي  املنتدى  ي�سدره  الذي  التقرير 

التناف�سية  القدرة  لقيا�ص   1979 منذ  �سوي�رشا  يف  والإدارة  للتنمية 
على  بناء  الأعمال،  بيئة  يف  وال�سعف  القوة  نقاط  وحتديد  للدول، 
)ويقدرّر  فرعية  موؤ�رشات  على  بدورها  تبنى  رئي�سية  موؤ�رشات  ثالث 

من 1 - 7(:
املتطلبات الأ�سا�سية وت�سمل املوؤ�س�سات-البنية التحتية- ♦

بيئة القت�ساد الكلرّي وال�سحة والتعليم؛
معززات الكفاءة: وت�سمل التعليم العايل والتدريب-كفاءة  ♦

املالية-اجلاهزية  ال�سوق  ال�سلع-تطور  �سوق  العمل-كفاءة  �سوق 
التكنولوجية-حجم ال�سوق؛

قطاع  ♦ البتكار-تقدم  وت�سمل  والتطور:  البتكار  عوامل 
الأعمال.

 87 املرتبة  اجلزائر  احتلت  فقد   2015 �سنة  لتقرير  ووفقا 
من بني 144 دولة بـ 3.97 نقطة مرتاجعة عن �سنة 2014، حني 
نت من ترتيبها اإىل 79 بعد بلوغها املرتبة 100 من بني 148  ح�سرّ
لتناف�سية  الفرعية  املوؤ�رشات  ظهرت  وقد   ،2013 �سنة  يف  دولة 

القت�ساد اجلزائري يف �سنة 2015 كما يلي:
شكل رقم )1)

المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي لسنة 2015 في الجزائر

World Economic Forum, P 102 ,)2016/Source : The Global Competitiveness Report )2015

.2016�http://www.weforum.org/reports/global�competitiveness�report�2015

من خالل قراءة ال�سكل اأعاله، وبناء على املعطيات التف�سيلية 
الواردة يف تقرير �سنة 2015 ميكن تقدمي املالحظات الآتية:

بع�ص  ♦ من  اإل  ت�ستمدرّ  ل  اجلزائري  القت�ساد  تناف�سية  اأنرّ 
 4.37 املوؤ�رشات الفرعية التابعة ملجموعة املتطلبات الأ�سا�سية بـ 
ال�سحة  من  كلرّ  تنقيط  فيها  ارتفع  حيث   ،82 املرتبة  ويف  نقطة 
 ،)5.35( الكلي  القت�ساد  بيئة  نقطة(،   5.58( البتدائي  والتعليم 

املرتبة  يف  الأخرية  لهذه  وفقا  املراتب  اأف�سل  اجلزائر  قت  حقرّ اأين 
اإىل حجم ال�سوق )4.75 نقطة(  بالإ�سافة  144 دولة،  38 من بني 
بالنظر   37 املرتبة  باحتاللها  الكفاءة،  معززات  ملجموعة  التابع 
اأ�سواقا  واعتبارها  امل�ستهلكني،  عدد  وكرب  الداخلية،  الأ�سواق  لتعدرّد 
نوعها  وباختالف  املنتوجات  من  الكثري  لت�رشيف  ا�سرتاتيجية 

وطبيعتها؛
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التناف�سية �سعيفة فيما يت�سل ببع�ص املوؤ�رشات  ♦ مازالت 
يف  واأ�سواأها  ال�سلع(  اأو  العمل  اأ�سواق  يف  )�سواء  الكفاءة  كمعزرّزات 
ر التكنولوجي، ما جعل ذلك عائقا لتبواأ  ر ال�سوق املايل، والتطورّ تطورّ
مراتب اأف�سل، فهي متاأخرة عن دول اأقلرّها اإمكانيات وثروات مالية 
ويف حجم اأ�سواقها. كما ل بدرّ من الإ�سارة اإىل �سعف البنى التحتية 
التهمت  التي  الكربى  امل�ساريع  رغم  ال�ستثمار  ل�ستقطاب  الالزمة 

جزء كبري من املخ�س�سات املالية يف برامج التنمية؛
هناك  ♦ اأنرّ  العاملي  القت�سادي  املنتدى  تقرير  بذلك  د  يوؤكرّ

القت�ساد  تناف�سية  من  الرفع  دون  حتول  التي  العوائق  من  الكثري 
اجلزائري وجعله رحابا ل�ستقبال ال�ستثمارات الأجنبية من اأبرزها: 
البنى  وتطويرها، �سعف  واملال  والنقد  العمل  اأ�سواق  كفاءة  �سعف 
واأخطرها  التكنولوجي،  والتطور  البتكار  عوامل  �سعف  التحتية، 

ارتباط هذا ال�سعف بقوة البريوقراطية والف�ساد.
اجلزائر . 3 �سهدت  اجلزائر:  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  واقع 

الت�سعينات  بداية  اأطلقت  التي  القت�سادية  الإ�سالحات  �سياق  يف 

يعترب  حيث  بال�ستثمار،  اخلا�سة  والت�رشيعات  القوانني  من  جملة 
اخلا�ص   2001 اأوت   20 بتاريخ  ال�سادر   )03  -  01( رقم  الأمر 
بتطوير ال�ستثمار من اأهمرّ القوانني التي يرتكز عليها ال�ستثمار يف 
للم�ستثمرين  املجال  فتح  الأجنبي منه، من خالل  اجلزائر وخا�سة 
اخلوا�ص املحليني منهم والأجانب اأمام بع�ص القطاعات التي كانت 
ومترّ  لال�ستثمار،  اأكرث  حرية  اأعطى  ما  العمومي،  القطاع  على  حكرا 
الإطار  للخ�سخ�سة، وكذلك  القانوين  الإطار  تنظيم  النظر يف  اإعادة 

.)ANDI(املوؤ�س�سي لال�ستثمار كالوكالة الوطنية لتطوير ال�ستثمار
وجرى احلديث عن واقع وخ�سائ�ش ال�ستثمار الأجنبي يف اجلزائر 

بناء على النقاط الآتية:
نحاول  اجلزائر:  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  تطور   .1.3
الأجنبية  ال�ستثمارات  تدفقات  ر  تطورّ ابراز  العن�رش  هذا  خالل  من 
لها  والتي   )2015  -  1990( الفرتة  خالل  اجلزائر  اإىل  الواردة 
اجلزائري  القت�ساد  �سهدها  التي  املراحل  مبختلف  مبا�رشة  عالقة 

حة يف اجلدول الآتية: املو�سرّ
جدول رقم )3)

 تطور تدفقات االستثمار األجنبي في الجزائر للفترة )1990-2015( الوحدة: مليون دوالر

199019911992199319941995199619971998ال�سنة

408030000270260606.6التدفقات

199920002001200220032004200520062007ال�سنة

291.6280.11113.11065637.9881.91145.341888.171743.33التدفقات

20082009201020112012201320142015ال�سنة

587.31-2631.712753.762301.232580.351499.421692.891506.73التدفقات

Source :, World Investment Report 2016, UNCTAD http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20
Report/Annex�Tables.aspx

الوا�سح من اجلدول اأعاله اأنرّ املراحل التي مررّ بها القت�ساد 
الأجنبية  ال�ستثمارات  تدفقات  ر  تطورّ على  انعك�ست  اجلزائري 
فرتات  اأ�سواأ  ال�سوداء  الع�رشية  بداية  كانت  فقد  اجلزائر،  اإىل  الواردة 
الال�ستقرار  حالة  اأثر  وا�سحا  بدا  اأين  الأجنبي  ال�ستثمار  ا�ستقطاب 
 ،1993 �سنوات  يف  الأزمة  اأوجرّ  يف  خا�سة  وال�سيا�سي  الأمني 
لال�ستثمارات،  اأجنبي  تدفق  اأي  ا�ستقبال  بعدم  و1995   1994
فاعتمدت اجلزائر برنامج التعديل الهيكلي  وجملة من الإ�سالحات 
يت�سل  فيما  خا�سة  العاملي  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  بقيادة 
اتخاذ  وكذا  الأجنبي  ال�ستثمار  اأمام  املجال  وفتح  باخل�سخ�سة 
قرار تخفي�ص قيمة العملة، لتلعب هذه العوامل دورا مهمًا يف جذب 

ال�ستثمارات الأجنبية اإىل اجلزائر يف الفرتة )1996 - 1998(.
الو�سع  ن  وحت�سرّ  2001 �سنة  النفطية  الطفرة  بداية  ومع 
املتدفقة  ال�ستثمارات  ر�سيد  �سهد  وال�سيا�سي  والأمني  القت�سادي 
مليار   2.75 فاق  حتى   2003 �سنة  بعد  وبخا�سة  متوا�سال  نوا 
يف  ال�ستثماري  املناخ  ن  حت�سرّ د  يوؤكرّ ما  وهو   ،2009 �سنة  دولر 
يبدو  كما  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينات  بعقد  مقارنة  اجلزائر 
القت�سادي  املجال  يف  وال�سيا�سي  الأمني  ال�ستقرار  اأثر  وا�سحا 

وا�ستقطاب امل�ستثمر من اخلارج.

ال�ستثمارات  ر�سيد  تدفق  يف  احلا�سل  التذبذب  عن  ا  اأمرّ
النكما�ص  حالة  اإىل  اأ�سا�سا  ارجاعه  فيمكن   2010 منذ  الأجنبية 
الأوروبي  الحتاد  دول  خا�سة  العاملي  القت�ساد  �سادت  التي 
الدول  اأكرث  – باعتبارها  ال�سيادية كفرن�سا وا�سبانيا  الديون  واأزمة 
امل�ستثمرة يف اجلزائر – بالإ�سافة اإىل انعكا�ص تدهور اأ�سعار النفط 
 2014 �سنتي  يف  والطاقة  النفط  جمال  يف  ال�ستثمارات  نو  على 
و2015، اإذ تعربرّ هذه الأخرية عن ثانوية اجلزائر كوجهة ا�ستثمارية 
م الو�سع العاملي للقطاع النفطي يف عملية  عاملية من جهة، وحتكرّ
كاملغرب  جماورة  دول  عك�ص  على  اأخرى،  جهة  من  ال�ستقطاب 

وتون�ص.
لال�ستثمار  تدفق  الدولتان  فيه  �سهدت  الذي  الوقت  ففي 
الأجنبي بقيمة 3.16 مليار دولر و1 مليار دولر لكل من املغرب 
وتون�ص على الرتتيب �سنة 2015، انخف�ص يف اجلزائر لقيمة �سالبة 
)- 587.31 مليون دولر(، رغم الأحداث ال�سيا�سية التي مررّت بها 
د هام�سية اجلزائر يف حركة  ال�سنوات الأخرية، ما يوؤكرّ تون�ص خالل 
العاملي،  الطاقة  �سوق  بتغريات  كلي  وارتباط  العاملي  ال�ستثمار 

وميكن التو�سيح من خالل ال�سكل التايل:
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تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في اجلزائر وأثرها في البطالة خالل الفترة (2015-2006)
قياسية- حتليلية  د. حليمي حكيمة-دراسة 

شكل رقم )2)
 مقارنة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للجزائر وتونس والمغرب للفترة )2015-2005)

الوحدة: مليون دوالر
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المصدر: من إعداد الباحثة بناء على: 

World Investment Report 2016, UNCTAD http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex�
Tables.aspx

الأجنبية مقارنة باملحلية: ت�ساهم  ال�ستثمارات  حجم   .2.3

امل�سار  اإجناح  يف  املحلية  جانب  اإىل  الأجنبية  الأموال  روؤو�ص 
يزال  ل  الأجنبي  ال�ستثمار  حجم  اأن  اإلرّ  اجلزائر،  يف  ال�ستثماري 
اإىل   2002 �سنة  من  املمتدة  الفرتة  املنتظر. فخالل  امل�ستوى  دون 
غاية 2015 بلغ عدد امل�ساريع ال�ستثمارية الأجنبية 676 م�رشوع 
لدى  بها  امل�رشرّح  ال�ستثمارية  امل�ساريع  اإجمايل  % من   1 بن�سبة 
القيمة  حيث  من  مثرّلت  بينما  ال�ستثمار،  لتطوير  الوطنية  الوكالة 
منها  املحلية  الكلية  ال�ستثمارات  قيمة  اإجمايل  من   %  21

والأجنبية )9(. لكن يبقى الأهم هو يف طبيعة امل�ساريع والقطاعات 
امل�ستقطبة لال�ستثمارات الأجنبية، اإن كانت خدمية اأو اإنتاجية.

قطاع  ح�سب  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  تق�سيم   .3.3
على  اجلزائري  لالقت�ساد  الريعية  الطبيعة  انعك�ست  لقد  الن�ساط: 

ه ال�ستثمارات املحلية منها كما الأجنبية، اإذ يالحظ من ال�سكل  توجرّ
املوايل )�سكل رقم 3( اأنرّ قطاع ال�سناعة ا�ستحوذ على الن�سبة الأكرب 
%، متثرّل فيها   68.03 من ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة بن�سبة 
يف  بال�ستثمارات  مقارنة  الأكرب  احل�سة  ال�ستخراجية  ال�سناعات 
الزراعي  القطاع  ميثرّل  حني  يف  الإنتاجية،  التحويلية  ال�سناعات 
�سوى  للقطاع  ه  اإذ مل يوجرّ اأجنبيا،  امل�ستثمر فيها  اأ�سعف املجالت 
الفرتة  طيلة  الأجنبية  ال�ستثمارات  قيمة  اإجمايل  من   %  0.13
اجلزائر  به  تزخر  ما  رغم   ،2015 لغاية   2002 �سنة  من  املمتدة 
من اإمكانيات هائلة يف املجال الزراعي من حيث امل�ساحة واملناخ 
الأخرية  الفرتة  �سعي حثيث يف  هناك  اأنرّ  اإىل  الإ�سارة  مع  وغريها، 
املجال  يف  ال�ستثمار  على  للعمل  البرتول  اأ�سعار  انهيار  وبعد 
املجال  الأجانب يف  للم�ستثمرين  بتقدمي حتفيزات كربى  الإنتاجي 

الزراعي.
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شكل رقم )3)
توّجه االستثمارات األجنبية المباشرة حسب قطاع النشاط خالل الفترة ]2015-2002[ 

الزراعة
0,13%

الصناعة
68,02%

السياحة
17,02%

الصحة
0,55%

الخدمات
6,12%

النقل
0,53%

االتصاالت
3,62%

البناء
4,01%

المصدر: من إعداد الباحثة بناء على:

Agence Nationale de Développement de L’Investissements )ANDI),Bilan des déclarations, http://www.andi.dz

ثانيا: البطالة يف اجلزائر بني املسّببات ومراحل تطورها

العاطل . 1 الدولية فاإن  العمل  البطالة: ح�سب منظمة  مفهوم 
فيه ويبحث عنه  وراغب  العمل  قادر على  اإن�سان  العمل هو كل  عن 
ه ل يزاول عمال  ويقبله عند الأجر ال�سائد ولكن دون جدوى )10( واأنرّ

ولو ملدة �ساعة واحدة. 
وقد اعتمد الديوان الوطني لالإح�ساء على تعريف املنظمة يف 

حتديد مفهومه لل�سخ�ص البطال بناء على ال�رشوط الآتية: )11(
اأن يكون يف �سن ي�سمح له بالعمل بني 15 و64 �سنة؛ �
ل ميلك عمال عند اإجراء التحقيق الإح�سائي؛ �
ه يكون قد قام  � اأن يكون يف حالة بحث عن العمل، حيث اأنرّ

تام  ا�ستعداد  وعلى  �سغل،  من�سب  على  للعثور  الالزمة  بالإجراءات 
للعمل وموؤهال لذلك.

الإح�سائيات . 2 تعربرّ  ل  قد  اجلزائر:  يف  البطالة  م�سّببات 
للبطالة يف اجلزائر وعمليات  الواقع احلقيقي  الر�سمية املقدرّمة عن 
الأ�سباب  من  للعديد  نتيجة  كان  الواقع  هذا  اأنرّ  اإل  فيها،  الت�سغيل 

املت�سابكة ومنها: )12( 
التحورّلت اجلذرية التي �سهدتها اجلزائر منذ اأزمة البرتول  ♦

العاملية �سنة 1986.
النظام ال�سرتاكي  ♦ العمل على النتقال غري املدرو�ص من 

اإىل اقت�ساد ال�سوق يف �سنة 1989.
من  ♦ للكثري  غلق  عنها  نتج  اأين  اخل�سخ�سة  عملية  تبنرّي 

الها. املوؤ�س�سات وت�رشيح عمرّ
عقد  ♦ يف  اجلزائر  عا�ستها  التي  ال�سيئة  الأمنية  الظروف 

القرن املا�سي وت�سبرّبت يف عمليات نزوح جماعية  الت�سعينات من 
من الأرياف نحو املدن.

تراجع قدرة القطاع العام على توفري منا�سب �سغل معتربة  ♦
يف ظلرّ اإغالق الكثري من املوؤ�س�سات الكربى التي اأ�سهمت �سابقا يف 

�سمرّ الكثري من العاطلني عن العمل من �سباب اجلزائر.
اخلا�ص  ♦ القطاع  فيها  يتخبرّط  التي  املتزايدة  امل�ساكل 

ه ب�سبب نق�ص التمويل وا�سكالية العقار. وحمدودية نورّ
ومراكز  ♦ واجلامعات  املعاهد  خمرجات  متا�سي  عدم 

التكوين مع احتياجات ال�سوق والطلب.
للقيام  ♦ التمويل  عدم وجود خيارات كثرية للح�سول على 

بامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
يف  ♦ والإداري  املايل  الف�ساد  مظاهر  خمتلف  انت�سار 

موؤ�س�سات الت�سغيل املحلية منها والوطنية.
اإطار  ♦ يف  واملوؤ�س�سي  والت�رشيعي  القانوين  الإطار  جمود 

الت�سغيل.
احللول  ♦ نحو  ه  بالتوجرّ الت�سغيل  املترّبعة يف  ال�سيا�سة  ف�سل 

تة عن طريق ما يعرف بعقود ما قبل الت�سغيل. املوؤقرّ
واملهنية  ♦ احلرفية  ال�سغرية  العمال  احت�سان  يف  الف�سل 

ا يت�سبرّب يف كثري  والعمال املنزلية والأعمال احلررّة وت�سجيعها ممرّ
من الأحيان يف افال�سها.

د . 3 تطور معدلت البطالة خالل الفرتة (1990 - 2015): توؤكرّ
التي مررّ بها القت�ساد  اأنرّ املراحل   )4 اأدناه )رقم  معطيات اجلدول 
الظواهر القت�سادية والجتماعية على  انعك�ست على كلرّ  اجلزائري 
اإىل مرحلتني   )2015  - 1990( الفرتة  تق�سيم  اإذ ميكن  �سواء،  حدرّ 

كما ياأتي:
يف  مثرّلت  والتي   2000  -  1990 من  اأوىل  مرحلة 
فاأكرث،   %  20 من  البطالة  لت  ملعدرّ املتوا�سل  الرتفاع 
يف  ها  اأوجرّ وو�سلت   ،1995 �سنة  يف   %  28.1 بلغت  حتى 
الأمني  للو�سع  انعكا�ص  وهو   ،%  29.77 اإىل   2000 �سنة 
ريفي  نزوح  من  عنه  ترترّب  وما  للبالد،  والقت�سادي  وال�سيا�سي 
من  الكثري  اإغالق  اإىل  بالإ�سافة  الزراعي،  القطاع  يف  العمل  وترك 

ال. املوؤ�س�سات، وارفاقها بت�رشيح كبري للعمرّ
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يف  ن  حت�سرّ فيالحظ   2015  -  2001 الثانية  املرحلة  ا  اأمرّ
نحو  للدولة  القت�سادية  ال�سيا�سة  ه  توجرّ ب�سبب  البطالة  معدلت 
امل�ساريع  من  الكثري  على  كبري  حكومي  وانفاق  تو�سعية  �سيا�سة 
الت�سغيل  موؤ�س�سات  اأمام  املجال  فتح  وكذلك  وال�ستثمارات، 
الوطنية  )الوكالة  غرار  على  البطالة  من  التقليل  يف  للم�ساهمة 
الوطنية  الوكالة  البطالة،  عن  للتاأمني  الوطني  ال�سندوق  للت�سغيل، 
لدعم ت�سغيل ال�سباب...وغريها( رغم ان�سائها قبل هذه الفرتة، لكنرّها 
خالل  من  الألفية،  بداية  اأكرث  واملالية  املادية  بالإمكانيات  لت  فعرّ

الرفع من فعالية وكفاءة الإطار املوؤ�س�سي للت�سغيل، حتى انخف�ست 
هذا  عند  البطالة  معدلت  ر  لت�ستقرّ  ،2009 �سنة  يف   %  10.2 اإىل 
يف  الطفيف  التذبذب  رغم  ال�سنة،  تلك  منذ  منه  قريبا  اأو  امل�ستوى 
�سنة 2012 التي يطلق عليها ب�سنة الت�سخم يف اجلزائر، وبلوغه ملا 
�سلبي على  اأثر  له  الذي  الواردات  ارتفاع حجم  % ب�سبب   9 يقارب 
العمل يف الإنتاج املحلي. بالإ�سافة اإىل الرتفاع جمددا يف �سنتي 
القت�ساد  ت�سود  بداأت  التي  النكما�ص  حالة  بعد  و2015   2014
اجلزائري نتيجة اأزمة البرتول احلالية واملتوا�سلة لغاية يومنا هذا. 

جدول رقم )4)
تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة )2015-1990)

199091199219931994199519961997199819ال�سنوات

19.721.123.823.1524.428.127.9826.4128.02املعدل %

991920002001200220032004200520062007ال�سنوات

29.329.7727.325.923.717.715.312.313.8املعدل%

20082009201020112012201320142015ال�سنوات

11.310.21010119.810.611.8املعدل %

http://www.ons.dz ،المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء

التشغيل  يف  األجنيب  االستثمار  تدفقات  مساهمة  حتليل  ثالثا: 
والتقليل من البطالة:

ف�سح  الدول يف  اإليها  ت�سعى  التي  الرئي�سية  الأهداف  من بني 
من  نها  متكرّ عمل  فر�ص  توفري  هو  الأجنبي،  لال�ستثمار  املجال 
تخفيف ال�سغط على املوؤ�س�سات املحلية العامة منها واخلا�سة، يف 
امل�ساهمة يف رفع م�ستويات الت�سغيل، والتقليل من معدرّلت البطالة.
واجلزائر يف هذا الإطار لي�ست ا�ستثناء، فقد �سعت ال�سلطات منذ 
ن الأو�ساع الأمنية اإىل اإزالة الكثري من العراقيل اأمام ال�ستثمار  حت�سرّ
املقدرّمة  التحفيزات  تفوق  هامة  حتفيزات  وتقدمي  بل  الأجنبي، 
لال�ستثمارات املحلية، وهذا يف �سبيل حتقيق اأهداف عدرّة على غرار 
من  الرفع  الواردات،  حجم  تخفي�ص  املحلية،  الحتياجات  تغطية 

الناجت الداخلي، بالإ�سافة على توفري منا�سب عمل.
ال�ستثمارات  حجم  بني  العك�سية  العالقة  منطق  يفر�ص  اإذ 
اجلزائري،  الواقع  على  نظريا  البطالة  ومعدرّلت  وتدفقها  الأجنبية 
فيه  �سهدت  الذي  الوقت  يف  ه  فاإنرّ  ،)4 )رقم  اأدناه  ال�سكل  فبح�سب 
ب�سبب  الأخرية،  ال�سنوات  يف  حم�سو�سا  انخفا�سا  الواردة  التدفقات 
–امل�ستثمر  الأوروبي  الحتاد  دول  �سادت  التي  النكما�ص  حالة 
الرئي�سي يف اجلزائر – من جهة، وتداعيات الأزمة البرتولية احلالية 
على ال�ستثمار يف الطاقة – املجال الرئي�سي لال�ستثمار الأجنبي- 
من جهة اأخرى، عادت معدلت البطالة اإىل الوراء بالرتفاع جمددا 
% �سنة   9.8 اإىل  انخف�ست  اأن  2015، بعد  �سنة  % يف   11.8 اإىل 

2013

شكل رقم )4)
 تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ومعدالت البطالة في الجزائر )2015-2006)
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المصدر: من إعداد الباحثة بناء على معطيات الجدولين )3( و)4( 
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 واإذا ما قورنت م�ساهمة ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف 
الت�سغيل مع نظريتها املحلية، فبح�سب اإح�سائيات الوكالة الوطنية 
ال�ستثمارات  فاإنرّ   ،)2015  -  2002( للفرتة  ال�ستثمار  لتطوير 
امل�رشرّح بها لدى الوكالة ت�سهم يف توفري 1034016 من منا�سب 
العمل، منها ن�سبة 13 % من ال�ستثمارات الأجنبية، بينما 87 % 

ال�ستثمارات  تلعب  اإذ   ،)13( املحلية  ال�ستثمارات  رها  فتوفرّ الباقية 
الأجنبية دورا ت�ساركيا يبقى حمدودا نوعا ما يف �سيا�سة الت�سغيل 
الت�سغيل  يف  ال�سيطرة  تبقى  اإذ  اجلزائر،  يف  عمل  منا�سب  وتوفري 
لال�ستثمارات املحلية �سواء يف القطاع العام اأو اخلا�ص، يف خمتلف 

عة كما ياأتي: القطاعات، موزرّ
شكل رقم )5)

 توزيع مناصب الشغل الموّفرة من االستثمارات األجنبية حسب النشاط للفترة )2015-2002)

528

21533

71936

2196

1723

13128

16710
1500

الزراعة البناء الصناعة الصحة النقل السياحة الخدمات االتصاالت

المصدر: من إعداد الباحثة بناء على:

Agence Nationale de Développement de L’Investissements )ANDI), Bilan des déclarations, http://www.andi.dz

معدلت  من  التقليل  يف  الأجنبية  ال�ستثمارات  اأهمية  فرغم 
ل  ها تبقى دون امل�ستوى املطلوب واملعورّ اأنرّ اإل  البطالة يف اجلزائر، 
وعدم  املحلية،  املوؤ�س�سات  ونو  اإنتاج  ك�ساد  ظلرّ  يف  خا�سة  عليه، 
ح�س�سها  �سعف  ظلرّ  يف  اأكرب،  عاملة  يد  ا�ستيعاب  على  قدرتها 

ال�سوقية وجمودها. 
دون  اأو  ق�سد  –عن  الأجنبية  ال�ستثمارات  ه  توجرّ اأنرّ  كما 
ق�سد-نحو تعميق ريعية القت�ساد اجلزائري، بال�ستثمار يف جمال 
الطاقة، يقلرّل من فر�ص اأخرى ليد عاملة اإ�سافية يف قطاعات منتجة 
وخدمية. زد على ذلك هناك بع�ص ال�ستثمارات الأجنبية التي ت�رشك 
اليد العاملة الأجنبية على غرار ال�رشكات العاملة يف القطاع النفطي، 
وم�ساريع البناء ال�سينية، بالإ�سافة اإىل اعتماد الكثري من امل�ساريع 
العاملة  اليد  تهمي�ص  من  يرفع  ما  الأجنبية،  اخلربات  على  املحلية 

املحلية. 

بالبطالة  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  عالقة  اختبار  رابعا: 
وسببية  املتزامن  التكامل  للفرتة (2006-2015) باستخدام 

غراجنر

ال�ستثمار  ق  تدفرّ اأثر  لتحليل  املحور  هذا  خالل  من  نهدف 
خالل  البطالة  معدلت  على  اجلزائر  اإىل  الوارد  املبا�رش  الأجنبي 
املتزامن،  التكامل  اأ�سلوب  على  اعتماداً   ،)2015  - 2006( الفرتة 
بني  العالقات  لختبار  وا�ستعماًل  �سيوعًا  الأ�ساليب  اأكرث  باعتباره 

وجود  عدم  اأو  وجود  حتديد  من  ن  ميكرّ كما  القت�سادية،  ات  املتغريرّ
اإىل  بالإ�سافة  الطويل،  املدى  يف  املتغريين  بني  توازنية  عالقة 
وفقا  املتغريين  عالقة  اختبار  �سيتم  حيث  غراجنر،  �سببية  اختبار 

للخطوات التالية:
ات هذه الدرا�سة يف تدفقات . 1 متغريات الدرا�سة: تتمثرّل متغريرّ

معدلت  و   )FID(اجلزائر اإىل  الوارد  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار 
بيانات  على  بناء   )2015  -  2006( الفرتة  )CH(، خالل  البطالة 
الديوان الوطني لالإح�ساء يف اجلزائر وموؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 

والتنمية )UNCTAD(– وامل�ستخرجة من اجلدولني )3( و)4(. 
 EViews7 و�سيجري القيام بالختبارات با�ستخدام برنامج

درا�سة . 2 تعترب  الزمنية:  ال�سال�سل  ا�ستقرارية  اختبار 
الزمنية،  ال�سال�سل  درا�سة  عند  الأ�سا�سية  ال�رشوط  اأحد  ال�ستقرارية 
التكامل امل�سرتك، كون معظم املتغريات  وخطوة هامة عند اختبار 
القت�سادية غري �ساكنة. وميكن اختبار ا�ستقرارية ال�سال�سل الزمنية 
ال�سل�سلة  كانت  فاإذا   ،)ADF( املطور  فولر  ديكي  اختبار  با�ستخدام 
الزمنية تعاين من جذر الوحدة، فهي غري م�ستقرة، فيتم اللجوء اإىل 
اإجراء الختبار على الفرق الأول، ثم على الفرق الثاين، حتى الو�سول 
للفر�سيتني  وفقا   .)dI( الدرجة  من  وتكاملها  ال�سل�سلة،  ا�ستقرار  اإىل 

التاليتني:
ولها  � م�ستقرة  غري  الزمنية  ال�سل�سلة   :(H0) العدم  فر�سية 
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 ADF( جذر وحدة، وتقبل هذه الفر�سية ملا تكون قيمة الإح�سائية
test Statistic( املح�سوبة اأكرب من قيمة الإح�سائية اجلدولية، اأو اأنرّ 

.)α=0،05( اأكرب من )α( قيمة م�ستوى املعنوية
جذر  � لها  لي�ص  الزمنية  ال�سل�سلة   :(H1) البديلة  الفر�سية 

قيمة  تكون  ملا  الفر�سية  هذه  وتقبل  م�ستقرة،  ها  اأنرّ اأي  وحدة، 
الإح�سائية )ADF test Statistic( املح�سوبة اأقل من قيمة الإح�سائية 

.)α=0،05( اأقل من )α( اجلدولية، اأو اأنرّ قيمة م�ستوى املعنوية
و�سيجري العتماد يف قبول اأو رف�ش الفر�سية بناء على قيمة 

(α) م�ستوى املعنوية
تدفق  ملتغرية  الزمنية  ال�سل�سلة  ا�ستقرارية  اختبار   .1.2

 (FID) ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  �سل�سلة  ا�ستقرارية  اختبار  اأظهر 

النتائج الآتية:
جدول رقم )5)

(FID( نتائج اختبار استقرارية السلسلة الزمنية لمتغيرة

الفرق الثاينالفرق الولامل�ستوى

001درجة التاأخري

اح�سائية 
5.233-1.843-0.104�ستودنت

0.9450.3370.009م�ستوى املعنوية

م�ستقرةغري م�ستقرةغري م�ستقرةالقرار

Eviews المصدر: من إعداد الباحثة بناء على مخرجات

من خالل مقارنة م�ستوى املعنوية املتح�سل عليه با�ستخدام 
برنامج eviews مب�ستوى معنوية الختبار واملقدر بـ 5 %، نالحظ 
املبا�رش  الجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  ملتغرية  الزمنية  ال�سل�سلة  اأنرّ 
غري م�ستقرة عند امل�ستوى، وكذا عند الفرق الأول، وذلك اأن م�ستوى 
املعنوية اأكرب من 0.05، ولكن ميكن احلكم با�ستقرارية ال�سل�سة عند 
 ،)0.05 اأقل من  الثاين وذلك لأنرّ م�ستوى املعنوية )0.009  الفرق 
الزمنية  ال�سل�سلة  اأنرّ  اأي   ،H1 العدم، وقبول  وبالتايل رف�ص فر�سية 
ملتغرية التدفقات ال�ستثمار الأجنبي م�ستقرة ومتكاملة من الدرجة 

الثانية.
البطالة  ملتغرية  الزمنية  ال�سل�سلة  ا�ستقرارية  اختبار   .2.2

(CH)

باعتماد نف�ش اخلطوات ال�سابقة، ظهرت لنا النتائج كما ياأتي:
جدول رقم )6):

(CH( نتائج اختبار استقرارية السلسلة الزمنية لمتغيرة

الفرق الثاينالفرق الولامل�ستوى

000درجة التاأخري

اح�سائية 
5.697-3.103-1.720-�ستودنت

0.3900.0660.004م�ستوى املعنوية

م�ستقرةغري م�ستقرةغري م�ستقرةالقرار
Eviews المصدر: من إعداد الباحثة بناء على مخرجات

م�ستقرة  البطالة  ملتغرية  الزمنية  ال�سل�سة  اأنرّ  لنا  يترّ�سح 
ومتكاملة من الدرجة الثانية، وذلك لأنرّ م�ستوى املعنوية املح�سوب 
= 0.004 اأقل من 0.05، وهو ما يعني رف�ص فر�سية العدم وقبول 
الأول، حيث  والفرق  امل�ستوى  عند  م�ستقرة  ال�سل�سلة  تكن  اإذ مل   ،H1

يف  و0.066   0.39 لـ  م�ساويا  املح�سوب  املعنوية  م�ستوى  ظهر 
احلالتني على الرتتيب وهي تفوق م�ستوى املعنوية 0.05 

م�ستقرتني  فال�سل�سلتني  الوحدة،  اختبار جذور  بناء على  اإذن 
ومتكاملتني عند نف�ص الدرجة الثانية.

خالل . 3 من  الرتباط(:  عالقة  )درا�سة  الرتباط  م�سفوفة 
ارتباط �سعيفة نوعا ما  اأدناه، نالحظ وجود عالقة  نتائج اجلدول 
بني كل من FID و CH، حيث قدرّر معامل الرتباط بـ 0.318. كما 
التي ظهرت يف  ال�سالبة  تتميز بكونها عالقة عك�سية نظرا لالإ�سارة 
التحليلي،  ها  �سقرّ الدرا�سة يف  اإليه  د ما تطرقت  يوؤكرّ اجلدول، وهو ما 
اإذ يتوافق مع الواقع القت�سادي يف اجلزائري مب�ساهمة �سعيفة يف 

الت�سغيل وبالتايل يف التاأثري على معدرّلت البطالة.
جدول رقم )7)

(CH( و )FID( عالقة االرتباط بين

CHFID

-0.318964411FID

1-0.31896441CH

Eviews المصدر: من إعداد الباحثة بناء على مخرجات

اختبار عالقة التكامل امل�سرتك: بعد اأن اأو�سحت اختبارات . 4
م�ستقرة من  املدرو�سة  للمتغريات  الزمنية  ال�سال�سل  اأنرّ  ال�ستقرارية 
امل�سرتك  التكامل  اختبار  اإىل  اللجوء  يجري  الثانية،  الدرجة  نف�ص 
طويلة  عالقة  وجود  مدى  معرفة  بهدف   )Johancen & Julsuis(
الأجل بني متغريات الدرا�سة، حيث يتفورّق هذا الختبار على اختبار 
اجنل – غراجنر للتكامل امل�سرتك، نظرا لتنا�سبه مع العينات �سغرية 
احلجم، وكذلك يف حالة وجود اأكرث من متغريين، والأهم من ذلك اأنرّ 
ا اإذا كان هناك تكامل م�سرتك بني ال�سل�ستني  هذا الختبار يك�سف عمرّ
ق التكامل امل�سرتك فقط يف حالة انحدار املتغري  الزمنيتني، اأي يتحقرّ
التابع على املتغريات امل�ستقلة، وي�سمح باختبار وجود توازن طويل 
الأجل بني ال�سل�سلتني امل�ستقرتني على الرغم من وجود اختالل يف 

املدى الق�سري)14(. 
واقرتح الباحثان (Johancen & Julsuis) طريقتني لختبار 

التكامل امل�سرتك هما:

يف  ♦ تفرت�ص  التي   )Trace test( الأثر  اختبار  طريقة 
متغريات  بني  واحد  م�سرتك  تكامل  متجه  وجود  البديلة  الفر�سية 

الدرا�سة يف املدى الطويل ت�ساوي الواحد.
♦  Maximum Eigen value( العظمى الذاتية  القيمة  طريقة 

test( التي تفرت�ص يف الفر�سية البديلة وجود متجه تكامل م�سرتك 

اأو  اأكرب  الطويل  املدى  يف  الدرا�سة  متغريات  بني  الأقل  على  واحد 
.)q≥1( ت�ساوي الواحد
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وقد ظهرت نتائج اختبار التكامل امل�سرتك بني متغريي الدرا�سة كما ياأتي: 
جدول رقم )8)

(Trace test( اختبار عالقة التكامل المشترك باستخدام اختبار األثر

Eviews المصدر: مخرجات

جدول رقم )9)
(Maximum Eigen value test( اختبار عالقة التكامل المشترك باستخدام القيم الذاتية العظمى 

Eviews المصدر: مخرجات
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فبا�ستخدام كل من اختبار الأثر واختبار القيم الذاتية، ميكن 
نرّ  لأ لك  ذ و ة  حد ا و ك  م�سرت مل  تكا قة  عال د  جو بو ل  لقبو ا
(tr)1) =0.019< 3.841(، وبالتايل توجد عالقة توازنية طويلة الأجل 

ومتغرية  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  متغرية  من  كلرّ  بني 
بع�سها  تبتعد عن  ل  املتغريات  واأنرّ هذه  للجزائر،  بالن�سبة  البطالة 

كثريا يف املدى الطويل اإذ تظهر �سلوكا مت�سابها.
اأ�سار . 5  :)CH( و   )FID( بني   )Granger( �سببية  اختبار 

زمنيتان  �سل�سلتان  هناك  كانت  اإذا  اأنه  اإىل   )Granger, 1988(
متكاملتان، فال بد من وجود عالقة �سببية باجتاه واحد على الأقل، 
فاإنرّ   ،yو  x متغريين  وجود  بافرتا�ص  فاإنه  جراجنر  مفهوم  وح�سب 
نوذج ال�سببية ي�ستخدم يف حتديد ما اإذا كانت التغريات ال�سابقة يف 
 .Y امل�ستقل ت�ساعد يف تف�سري التغريات احلالية يف املتغري X املتغري
ويف حالة وجود هذه العالقة ميكن القول بوجود عالقة �سببية تترّجه 
من X اإىل Y، وملعرفة ما اإذا كانت التغريات يف X ت�سبرّبها التغريات 

يف Y يعاد ا�ستخدام الختبار مع جعل املتغري Y تابعا)15(. 
بناء على فر�سيتي العدم التاليتني:

وفق  �  )CH( املتغري  �سلوك  ي�سبرّب  ل   )FID( املتغري   :(H0)1

اقرتاح )Granger(، وتقبل هذه الفر�سية ملا تكون قيمة الإح�سائية 
 )F�Statistic( الإح�سائية  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة   )F�Statistic(
القيمة  من  اأكرب  املعنوية  م�ستوى  قيمة  تكون  ملا  اأو  اجلدولية، 

.)α=0،05(
وفق  �  )FID( املتغري  �سلوك  ي�سبب  ل   )CH( املتغري   :(H0)2

اقرتاح )Granger(، وتقبل هذه الفر�سية ملا تكون قيمة الإح�سائية 
 )F�Statistic( الإح�سائية  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة   )F�Statistic(
القيمة  من  اأكرب  املعنوية  م�ستوى  قيمة  تكون  ملا  اأو  اجلدولية، 

.)α=0،05(
وقد اأظهر الختبار النتائج الآتية:

جدول رقم )10)
(CH( ومتغير )FID(بين متغير )Granger( اختبار سببية

Eviews المصدر: مخرجات 

اختبار  تبني  والتي  اأعاله،  املو�سحة  النتائج  خالل  من   
والبطالة  الجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  متغرية  من  كل  بني  ال�سببية 
تتجه  �سببية  عالقة  بوجود  القول  ميكن   ،Granger مفهوم  ح�سب 
املرافق  املعنوية  م�ستوى  اأنرّ  وذلك   ،)CH( نحو   )FID( متغرية  من 
العدم الأوىل.  لالختبار )0.016>0.05(، وبالتايل رف�ص فر�سية 
نحو   )CH( من  تترّجه  التي  ال�سببية  العالقة  غياب  نالحظ  حني  يف 
)FID(، وذلك بعد قبول الفر�سية ال�سفرية الثانية، والتي تن�ص على 

عدم وجود عالقة �سببية اإذ اأنرّ م�ستوى املعنوية )0.177<0.05(
 ومنه فاإنرّ تغريات )FID( ت�سبق تغريات )CH(، اأو مبعنى اآخر 
التنبوؤية  القدرة  حت�سني  يف  معنوية  م�ساهمة  ت�ساهم   )FID( فاإنرّ 
اجتاه  يف  �سببية  عالقة  بوجود  القول  ميكن  اإذن   ،)CH( مبتغرية 
يف  تغري  ي�سبرّب  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  يف  التغيري  واأنرّ  واحد، 
ع قيمة )CH( ب�سكل اأف�سل با�ستخدام  ه ميكن توقرّ معدل البطالة، واأنرّ

.)FID(القيم املا�سية لـ

اخلامتة )نتائج وتوصيات(: 

النتائج:
لقد خل�ست الدرا�سة اإىل جملة من النتائج اأهّمها:

وفقا . 1 اجلزائر  يف  لال�ستثمار  العام  املناخ  تقييم  ك�سف 
للموؤ�رشات الدولية املختارة عن غياب احلرية القت�سادية يف الكثري 
من املجالت املرتبطة باأداء الأعمال، و�سعف يف ركائز التناف�سية 
اأيرّ  وقيام  الأعمال  اأداء  يف  �سعوبة  وبالتايل  الوطني  لالقت�ساد 

ا�ستثمار �سواء كان حمليا خا�سا اأو اأجنبيا.
ترجع عدم مالءمة املناخ العام لال�ستثمار يف اجلزائر اإىل . 2

الف�ساد الذي ميثرّل وجها واحدا لرتباط القت�ساد الوطني  اإ�سكالية 
بالريع، وفقا ملقولة )الريع يولرّد الف�ساد(.

التاريخية . 3 اخللفية  اأنرّ  اإلرّ  البطالة  اأ�سباب  تعدرّد  رغم 
ان الأزمة املزدوجة بني ال�سيا�سة  للجزائر خالل فرتة الت�سعينات اإبرّ

والقت�ساد كان لها الدور الأكرب يف حدوثها.
ال�ستثمار . 4 لتطوير  الوطنية  الوكالة  اإح�سائيات  اأ�سارت 
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لدى  بها  امل�رشرّح  ال�ستثمارات  اأنرّ   ،)2015  -  2002( للفرتة 
منها  العمل،  منا�سب  من   1034016 توفري  يف  ت�ساهم  الوكالة 
% الباقية   87 رها ال�ستثمارات الأجنبية، بينما  % توفرّ  13 ن�سبة 
د �سيطرة القطاع املحلي  رها ال�ستثمارات املحلية، وهو ما يوؤكرّ فتوفرّ

العام منه واخلا�ص يف الت�سغيل؛
رغم اأهمية ال�ستثمارات الأجنبية يف التقليل من معدلت . 5

اأنرّ م�ساهمتها تبقى دون امل�ستوى املطلوب  اإل  البطالة يف اجلزائر 
ل عليه، اإذ بقيت ال�ستثمارات املحلية م�سيطرة على الت�سغيل  واملعورّ
رغم حالة الركود والنمو البطيء الذي ت�سهده يف بع�ص القطاعات، 
امل�ستقطبة  املجالت  طبيعة  اإىل  اأ�سا�سا  م�ساهمتها  �سعف  ويرجع 
التدفق  م�ستوى  و�سعف  جهة،  من  اأجنبية  خربات  على  املعتمدة 
�سحة  د  يوؤكرّ ما  وهو  اأخرى،  جهة  من  ال�ستثماري  املناخ  ل�سعوبة 

الفر�سية الأوىل. 
اأّما عن نتائج الدرا�سة القيا�سية فيمكن اإيجازها فيما يلي:

ال�سل�سلة . 1 اأنرّ  الوحدة  جذر  باختبار  اخلا�سة  النتائج  ت�سري 
ين تعاين من عدم ا�ستقرارية عند امل�ستوى، وعند  الزمنية لكال املتغريرّ
ل، بينما ت�سبح معا متكاملة وم�ستقرة من نف�ص الدرجة  الفرق الأورّ
واأنرّ هناك فرتة  الزمن،  ال�سل�سلتني تتحررّكا معا عرب  اأنرّ  اأي  الثانية، 

زمنية طويلة املدى تعرف بانحدار التكامل امل�سرتك.
عك�سية . 2 ارتباط  عالقة  فهناك  الرتباط  مل�سفوفة  وفقا 

اجلزائر  البطالة يف  الأجنبي ومعدل  ال�ستثمار  تدفق  و�سعيفة بني 
الدرا�سة  مع  يتوافق  ما  وهو   ،)2015  -  2006( الفرتة  خالل 
التحليلية ب�سعف م�ساهمة ال�ستثمار الأجنبي يف الت�سغيل وبالتايل 
التقليل من معدلت البطالة يف اجلزائر وبالتايل فالفر�سية الثانية 

�سحيحة.
توازن . 3 عالقة  هناك  اأنرّ  امل�سرتك  التكامل  اختبار  اأو�سح 

ين،  يف املدى الطويل )تكامل متزامن( واجتاها م�سرتكا بني املتغريرّ
د �سحة الفر�سية الثالثة. وهو ما يوؤكرّ

يف . 4 �سببية  عالقة  وجود  لغراجنر  ال�سببية  اختبار  اأو�سح 
معدرّلت  اإىل  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  من  واحد  اجتاه 

د �سحة الفر�سية الرابعة. البطالة، وهو ما يوؤكرّ
التوصيات:

من اأهم املقرتحات التي تقّدمها الدرا�سة:
يف . 1 لال�ستثمار  العام  املناخ  حت�سني  على  العمل  �رشورة 

جهة،  من  الأجانب  للم�ستثمرين  اأكرب  ا�ستقطاب  ل�سمان  اجلزائر 
وامل�ساهمة يف تفعيل دور القطاع اخلا�ص املحلي يف قيادة املرحلة 
اجلديدة من القت�ساد الوطني من جهة اأخرى، وذلك من خالل اإزالة 
واملايل  واملوؤ�س�سي  القانوين  الإطار  يف  والعراقيل  املثبرّطات  كافة 

واجلبائي وغريها.
هام�سية . 2 نقل  �ساأنه  من  الأعمال  اأداء  بيئة  حت�سني  اإنرّ 

الكلي  اقت�سادها  وارتباط  العاملي،  ال�ستثمار  حركة  يف  اجلزائر 
التنويع  من  جديدة  مرحلة  اإىل  العاملي  الطاقة  �سوق  بتغريات 

والقالع القت�سادي.
القت�سادية . 3 العوامل  فيها  تتداخل  ظاهرة  البطالة  متثرّل 

والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية، وبالتايل ل بدرّ من تكاثف كافة 
اإعادة النظر يف �سيا�سة الت�سغيل  اجلهود للتقليل من معدلتها، عرب 
ة على عاتق كافة  يف اجلزائر، وا�ستقطاب ال�ستثمارات وجعل املهمرّ

امل�ساريع دون ا�ستثناء اخلا�ص والعمومي والأجنبي.

من . 4 التقليل  يف  الأجنبية  ال�ستثمارات  فعالية  من  الرفع 
النظر  اإعادة  خالل  من  الت�سغيلية  ال�سيا�سة  يف  وامل�ساهمة  البطالة 
رة  يف املجالت امل�ستقطبة، وتوجيهها نحو القطاعات املنتجة املوفرّ

ملنا�سب عمل معتربة وتعطى فيها الأولوية لليد العاملة املحلية.
مبا . 5 املترّبعة،  القت�سادية  ال�سيا�سة  م�سار  ت�سحيح 

مزاياها  من  وال�ستفادة  الأجنبية،  ال�ستثمارات  وجذب  يتما�سى 
اأمام  الأكرب  التحدرّي  متثرّل  املوازنة  فعملية  الت�سغيل؛  غرار  على 
عة  ال�سيا�سة القت�سادية للدولة بني ال�سيا�سة املالية والنقدية امل�سجرّ
لال�ستثمار واملواجهة للت�سخم، بني الإنفاق على راأ�ص املال الب�رشي 
الوقائية  املالية  الحتياطات  زيادة  بني  املادي،  املال  وراأ�ص 
قيما م�سافة، بني  تقدرّم  ا�ستثمارات  املتاحة يف  املوارد  وا�ستخدام 
تخفي�ص قيمة العملة لتقلي�ص الواردات وت�سجيع ال�ستثمارات، مع 
بني  املوازنة  وكذا  املجتمع،  لأفراد  ال�رشائية  القدرة  على  احلفاظ 
املنتوج  تناف�سية  والرفع من  التجارة اخلارجية وحتريرها  ت�سجيع 

الوطني. 
اإعادة النظر يف �سيا�سة الدعم التي اأرهقت خزينة الدولة، . 6

اجلزائري،  املجتمع  من  كثرية  فئات  يف  الختيارية  البطالة  وولرّت 
مبا  مراجعتها  من  بدرّ  ل  وبالتايل  العمومية،  املنح  وجود  ب�سبب 
الدخل  و�سعيفي  الدولة  موازنة  فقط هما  وم�سلحة طرفني  يتوافق 

فيها.
�رشورة تفعيل خمتلف اآليات الت�سغيل خا�سة يف ظلرّ اأزمة . 7

البرتول العاملية -التي تلقي بظاللها على �سيا�سة الت�سغيل، وعلى 
مببالغ  ال�سيا�سة  هذه  لإجناح  �سة  املخ�سرّ املالية  العتمادات  حجم 

مالية هائلة �سابقا يف اإطار �رشورة �رشاء ال�سلم الجتماعي-
يبقى بناء القت�ساد املنتج، وحتقيق الإقالع القت�سادي . 8

عرب برنامج �سامل للتنويع القت�سادي، وحده الكفيل باخلروج من 
ها جميعا مرتبطة مب�سكلة اأ�سا�سية لالقت�ساد  كلرّ م�ساكل اجلزائر، لأنرّ
املبادرة  روح  ويلغي  الف�ساد،  يولرّد  فهو  الريع،  وهي  الوطني 
ح�ساب  على  املنتجة  ال�ستثمارات  نو  من  ويقلرّل  والتناف�سية، 

القطاعات غري املنتجة. 
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